
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Dalam mewujudkan Good Governance diperlukan perubahan paradigma 

pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana 

pemerintah sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut 

menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan 

menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta 

bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, 

nasional maupun internasional (Dien, tinangon dan walandouw,  2014 : 2). 

  Di berlakukannya UUD No. 32 Tahun 2004 yang dikenal dengan sebutan 

otonomi daerah, kemudian untuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan daerah dikeluarkan juga UU No. 33 Thaun 2004. 

  Otonomi daerah mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, merata, adil dan 

berkesinambungan. Tuntutan transparansi dalam sistem pemerintahan semakin 

meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam 

pengelolaan keuangan daerah (Asmianti & Walandow,  2014 : 2). 

  Pemendagri No. 56 Tahun 2007 mendefinisikan bahwa keuangan daerah 

adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggaran 

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, 

dalam Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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  Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa 

didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan 

pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. 

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. 

Sumber pendapatan desa terdiri atas:  

a. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil 

kekayaan desa (seperti tanah, kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil 

swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong 

b. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota 

c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; 

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 

f. Pinjaman desa 

APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan 

Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap 

tahun dengan Peraturan Desa. Dan semua kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.  

Dalam penyusunan laporan keuangan, desa diwajibkan menyusun laporan 

keuangan berupa laporan realisasi anggaran (LRA). Dalam laporan realisasi 
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anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya 

keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah atau desa yang menggambarkan 

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

Laporan realisasi anggran (LRA) menyediakan informasi yang berguna 

dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai 

kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara 

menyajikan laporan secara komparatif (PP71 : 2010). 

Tanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan desa berada 

pada Kepala Desa. 

 Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang semuanya 

dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya 

yang ada di daerah tersebut. Pesatnya pembangunan daerah membutuhkan alokasi 

dana pembangunan yang sangant besar sehingga menyebabkan belanja 

pemerintah daerah juga semakin meningkat. Besarnya belanja daerah ditentukan 

oleh besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Instansi pemerintah daerah 

yang menerima anggaran belanja tentunya harus mampu menunjang pertumbuhan 

belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari setiap 

kota/kabupaten yang ada di indonesia (Kainde, 2013 dalam Wati & Fajar, 2017 : 

62). 

Pengeluaran atau belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis 

dalam perekonomian, maka hendaklah di alokasikan dalam hal-hal yang 

produktif, misalnya dalam pembangunan (Saragih, 2003 dalam Wati & Fajar, 

2017 : 60).  
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Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan 

pengendalian manajemen yang digunakan untuk membentuk pengelolaan 

pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Akuntansi anggaran 

diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggran 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan (PP71, 2010). 

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan 

pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang 

diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara 

sistematis untuk satu periode. Anggaran juga merupakan hasil kesepakatan antara 

eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk menutup keperluan 

belanja atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit 

atau surplus. Untuk itu anggaran merupakan target yang menggambarkan 

keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan yang 

harus digunakan seoptimal mungkin dalam melaksanakan kegiatan pemerintah 

pusat dan daerah (PP 71: 2010). 

Menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan 

mengemukakan bahwa: “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran 

– ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga 

dapat memenuhi tujuannya.” 

Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar 

laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. 

1. Relevan 

2. Andal 
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3. Dapat dibandingkan 

4. Dapat dipahami 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

waktu dan tempat penelitian. Selain itu penelitian menggabungkan beberapa 

variabel dari penelitian terdahulu berdasarkan jurnal referensi penelitian ini. Dan 

peneliti ingin mengetahui persentase anggaran yang sudah terealisasi pada desa 

bangko sempurna, mengukur kinerja keuangan melalui persentase varians 

pendapatan dan belanja daerah, dan mengalisis pertumbuhan belanja daerah 

Kepenghuluan Banko Sempurna selama Tahun anggaran 2016-2018. Motivasi 

penulis melakukan penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan dan 

pertumbuhan belanja daerah kepenghuluan Bangko Sempurna dalam mengelola 

APBD. 

Dalam menganalisa data laporan realisasi anggaran (LRA) Kepenghuluan 

Bangko Sempurna, peneliti menemukan beberapa masalah yang terdapat pada 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) nya, antara lain : 

Sumber dana Kepenghuluan Bangko Sempurna diantara nya berasal dari 

nggaran dana perimbangan atau pendapatan transfer, yang terdiri dari dua sumber 

yaitu Dana Kepenghuluan (DK) atau Dana Desa (DD), merupakan dana yang 

berasal dari Pemerintah Pusat. Dana Kepenghuluan dialokasikan 100% untuk 

pembangunan. Kemudian ada pendapatan dari  Alokasi Dana Kepenghuluan 

(ADK) merupakan sumber dana dari Pemerintah Daerah yang dialokasikan 70% 

untuk Pemerintah Desa dan 30% dialokasikan untuk pembangunan. Dilihat dari 
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Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kepenghuluan Bangko Sempurna, terdapat 

beberapa masalah : 

Tabel 1.1  

Pendapatan Transfer Kepenghuluan Bangko Sempurna 

Uraian Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

anggaran 

(Rp) 

Lebih/ Kurang 

anggaran 

(Rp) 

(%)  

Anggaran 

diterima 

Pendapatan 

transfer 

1.960.700.857 1.207.091.800 753.609.057 61,56 

Dana 

Kepenghuluan 

(DD/DK) 

850.925.000 850.925.000 0  

Alokasi Dana 

Kepenghuluan 

(ADD/ADK) 

1.109.775.857 356.166.800 753.609.057  

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kep. Bangko Sempurna T.A 2017 

Pertama, dalam Tahun anggaran 2017-2018 terjadi keterlambatan pencairan dana 

dari APBD sehingga banyak anggaran yang tidak terealisasi dan pembangunan 

yang tertunda karena tidak ada dana untuk membiayai pembangunan tersebut. 

Dilihat dari pendapatan transfer atau dana perimbangan Tahun anggaran 2017 

pencapaiannya 61,56% dari yang di anggarkan. 

Kedua, dilihat dari laporan realisasi anggaran (LRA) Kepenghuluan 

Bangko Sempurna dalam pendapatan asli daerahnya hanya akun lain-lain 

pendapatan Kepenghuluan yang sah yang dianggarkan. Namun nilai realisasinya 

0. 
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Tabel 1.2  

Pendapatan Asli Daerah Kepenghuluan Bangko Sempurna T.A 2017 

Pendapatan Asli Daerah Anggaran Realisasi 

Anggaran 

Lebih/Kurang 

Anggaran 

Hasil usaha 0 0 0 

Swadaya, partisipasi dan 

Goro 

0 0 0 

Lain-lain PAD yang sah Rp.2.003.616 0 Rp.2.003.616 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kep. Bangko Sempurna T.A 2017 

Hal ini terjadi di setiap tahunnya dilihat dari tahun 2016-2018 : 

Tabel 1.3  

Pendapatan Asli Daerah Kepenghuluan Bangko Sempurna 

Pendapatan Asli Daerah Anggaran Realisasi 

Anggaran 

Lebih/Kurang 

Anggaran 

2016 0 0 0 

2017 Rp. 2.003.616 0 Rp.2.003.616 

2018 Rp. 2.063.696 0 Rp. 2.063.696 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kep. Bangko Sempurna T.A 2016-2018 

Itu berarti Desa/ Kepenghuluan tidak mampu memaksimalkan PAD dari 

tahun ketahun sehingga realisasi PAD = 0. Kemandirian suatu daerah dalam 

bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli 

daerah terhadap pendapatan daerah tersebut. Dan kemandirian daerah sangat erat 

hubungannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola PAD nya (Mahmudi, 

2009 dalam Wati dan Fajar, 2017 : 61). 
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Dalam hal ini kemampuan Kepenghuluan Bangko Sempurna untuk 

menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat belum optimal. Anggaran 

pendapatan asli daerah di Kepenghuluan Bangko Sempurna diperoleh dari selisih 

lebih anggaran tahun lalu atau dari bunga bank rekening Giro Kepenghuluan 

Bangko Sempurna. 

Ketiga, terdapat beberapa belanja tahun 2017 yang masih terhutang. 

Termasuk  terkait dengan gaji beberapa aparat desa pada tahun 2017 yang masih 

terhutang pada anggaran 2018. Anggaran yang masih terhutang di tahun 2017 di 

antara nya yaitu belanja barang dan jasa dalam kegiatan operasional penghulu, 

belanja barang dan jasa ATK, dan belanja barang dan jasa dalam bidang 

pembangunan. 

Tabel 1.4  

Belanja Terhutang Kepenghuluan Bangko Sempurna 

Belanja Tahun Anggaran Total Terhutang Ket  

2016 Rp. 371.542.336 ADK Terhutang 

2017 Rp. 147.414.720 ADK Terhutang 

2018 Rp. 368.551.000 ADK Terhutang 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran APBKep. Bangko Sempurna T.A 2016-2018 

Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja 

merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah 

daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerjanya apabila 

realisasi anggaran belanja tidak melebihi dari yang di anggarkan. Namun Belanja 

modal adalah anggaran yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana 
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daerah. Apabila belanja modal semakin rendah maka peluang pembangunan dan 

perbaikan fasilitas umum daerah akan semakin kecil, semakin kecil pembangunan 

dan perbaikan fasilitas umum daerah maka peluang untuk mendapat kan 

pendaptan asli daerah yang lebih tinggi juga semakin kecil karena dengan fasilitas 

unum seperti jalan, irigasi dan jaringan yang kurang baik akan membuat investor 

enggan berinvestasi di daerah tersebut, adanya investor tentunya akan menambah 

hasil pendapatan asli daerah berupa pajak daerah.   

Keempat, dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kepenghuluan 

Bangko Sempurna pada Tahun anggaran 2018, anggaran pendapatan transfer atau 

dana perimbangan Kepenghuluan mengalami peningkatan di tahun 2018 dari 

tahun lalu, begitu juga dengan realisasinya.  

Tabel 1.5  

Pendapatan Transfer Kepenghuluan Bangko Sempurna T.A 2016-2018 

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Varians (Rp) 

Pendapatan transfer 2016 1.912.514.801 1.540.732.465 371.782.336 

Pendapatan transfer 2017 1.960.700.857 1.207.091.800 753.609.057 

Pendapatan transfer 2018 2.301.482.570 1.600.986.000 700.496.570 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran APBKep. Bangko Sempurna T.A 2016-2018 

Hal ini bukan dikarenakan efektifitas penerimaan pendapatan 

Kepenghuluan yang efektif, namun dikarenakan adanya anggaran tahun 2017 

yang diterima pada tahun anggaran 2018. 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan antara laian : Maskuna, 

Djaelani dan Khoirul (2017), meneliti tentang “Analisis Pengaruh Anggaran 
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Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap kinerja 

keuangan pemerintah kota Blitar. Metode yang digunakan adalah analisis 

kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi 

kontribusi pendapatan asli daerah dari total pendapatan daerah masih kurang, jika 

dilihat dari rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori kurang. Jika 

dilihat dari presentasi kemandirian keuangan daerah, kota Blitar masih lebih 

dominan menggunakan dana dari pemerintah pusat atau daerah tidak mampu 

melakukan otonomi daerah. Dilihat dari pertumbuhan pendapatan dikategorikan 

pertumbuhannya positif karena pemerintah daerah mampu mempertahankan 

bahkan meningkatan pencapaian dari tahun sebelumnya. 

Makka, Saerang dan Elim (2015), meneliti tentang “Analisis Kinerja 

Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kota Kotamobagu”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja belanja dalan LRA pada Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di kota Kotamobagu T.A 2013-

2014. Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa analisis varians belanja tahun anggaran 2013-2014 

menunjukkan kinerja yang baik, dari hasil analisis pertumbuhan belanja yang 

sangat mempengaruhi kenaikan pertumbuhan jumlah belanja adalah belanja 

barang dan jasa. Kemudian dilihat dari analisis perhitungan rasio efisiensi belanja, 
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kota Kotamobagu telah melakukan penghematan selama tahun anggaran 2013-

2014 

Honga dan Ilat (2014), meneliti tentang “Analisis Realisasi Anggarang 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Bitung”. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisa dan mengetahui realisasi pendapatan dan belanja daerah 

pemerintah kota Bitung. Metode yang digunakan adalah analissi deskriptif 

kuantitatif menurut analisis rasio-rasio keuangan. Hasil pnelitian menunjukkkan 

bahwa APBD pemerintah kota Bitung terealisasi dengan baik tidak melebihi 

target yang di anggarkan. 

Dien, Tinangon, dan Walandow (2014), meneliti tentang “Analisis 

Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bitung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kinerja keuangan dinas pendapatan kota Bitung dari LRA tahun 2009-2013. 

Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif menggunakan analisis rasio 

efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas 

penerimaan PAD di dinas pendapatan kota bitung sangat efektif selama tahun 

anggaran 2009-2013, namun tingkat efisiensi anggran belanja secara keseluruhan 

kurang efisien karena penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi. 

Berdasarkan penjelasan dan uraian penelitian terdahulu diatas, penulis membuat 

judul “Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk 

Mengukur Kinerja Keuangan Pemerinta  Desa Dan Pertumbuhan Belanja 

Pada Kepenghuluan Bangko Sempurna T.A 2016-2018 (studi pada Kep. 

Bangko Sempurna, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir), Sebagai 



12 
 

penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan 

analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Kepenghuluan Bangko 

Sempurna. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Sebagaimana gambaran yang telah di paparkan di latar belakang masalah 

diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah anggaran 

pendapatan dan belanja daerah untuk menilai kinerja keuangan melalui rasio 

efektifitas pendapatan dan rasio efisiensi belanja daerah Kepenghuluan Bangko 

Sempurna. Serta menganalisis pertumbuhan belanja daerah Kepenghuluan pada 

Tahun anggaran 2017-2018. 

 Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat Desentralisasi PAD pada Kepenghuluan Bangko 

Sempurna ? 

2. Apakah realisasi anggaran pendapatan Kepenghuluan Bangko Sempurna 

sudah dapat dikatakan efektif ? 

3. Apakah realisasi belanja daerah Kepenghuluan Bangko Sempurna dapat 

dikatakan efisien dalam penggunaannya ? 

4. Apakah kinerja keuangan Kepenghuluan Bangko Sempurna dapat 

dikatakan baik dilihat dari analisis varians pendapatan dan belanja 

daerah ? 

5. Bagaimana pertumbuhan belanja pada Kepenghuluan Bangko Sempurna 

tahun anggaran 2017-2018 ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui efektifitas anggaran penerimaan pendapatan transfer 

Kepenghuluan Bangko Sempurna. 

2. Untuk menganalisa efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah 

Kepenghuluan Bangko Sempurna. 

3. Untuk mengetahui baik buruknya kinerja keuangan pada Laporan 

Realisasi anggaran Kepenghuluan Bangko Sempurna. 

4. Menganalisis pertumbuhan belanja daerah pada laporan realisasi 

anggaran Kepenghuluan Bangko Sempurna pada tahun 2017-2018 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelian diharapkan dapat menjadi tambahan refensi dan bahan 

pengembangan penelitian selanjutnya mengenai laporan realisasi anggaran 

(LRA), dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan Akuntansi S1. 

b. Bagi praktis 

1) Akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan memperluas pengetahuan khususnya 

mengenai laporan realisasi anggaran (LRA) pada masa saat ini dan 

masa depan. 
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2) Bagi pemerintah daerah/ Kepenghuluan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat 

terhadap Kepenghuluan bangko sempurna dalam menyusun laporan 

realisasi anggran (LRA) dan mencapai kinerja keuangan yang baik. 

3) Bagi peneliti selanjutanya 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih 

lanjut, serta sebagai referensi terhadap penelitian yang sejenis. 

1.5 Sistematika Penulisan 

  Dalam penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan bab demi 

bab yang akan diuraikan sebagai berikut : 

 BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan  dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan.  

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang teori-teori penunjang dan penelitian-

penelitian terdahulu yang sejenis sebagai acuan. 

BAB III : Metode Penelitian 

 Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data 

dan metodologi penelitian. 
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BAB IV : Pembahasan  

 Bab ini berisi tentang gambaran umum Kepenghuluan Bangko 

Sempurna, hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V : Penutup 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran yang 

diharapkan bagi pihak yang berkepentingan. 

 


